
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

(двадцять дев’ята сесія шостого скликання) 

РІШЕННЯ 
 

від 23.05.2013 № 643 
м. Бердичів 

 
Про внесення змін до рішення 
міської ради від 18.03.09 № 637 «Про 
затвердження переліку назв площ, 
вулиць і провулків м. Бердичева» 
 

Розглянувши пропозицію міського голови Мазура В.К., враховуючи 
подання керуючого справами виконкому, голови комісії з перейменування 
вулиць, провулків, площ міста Мохно Н.С.,  керуючись пунктами 3, 6 ч.1 та 
п.1 ч.2 Порядку перейменування назв вулиць, провулків та площ Бердичева, 
затвердженого рішенням міської ради від 31.03.2005 № 532, відповідно до п. 
41 ч.1 ст. 26, ч.9 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 18.03.2009 № 637 «Про 
затвердження переліку назв площ, вулиць і провулків м. Бердичева», 
доповнивши додаток до цього рішення пунктами наступного змісту: 

№ Назва площ, вулиць, провулків 
Площа, 
вулиця, 

провулок 

«303. Аліна вул. 
304. Шевиріна вул. 
305. Ривжа вул. 
306. Найдіна вул. 
307. Кучерова 

 
вул.» 

2. Площу біля міського Палацу культури імені Шабельника Олексія 
Андрійовича назвати площа Мистецька та присвоїти міському Палацу 
культури імені Шабельника Олексія Андрійовича юридичну адресу: 
м. Бердичів, площа Мистецька, 1. 

 
3. Внести зміни до рішення міської ради від 18.03.2009 № 637 «Про 

затвердження переліку назв площ, вулиць і провулків м. Бердичева», 
доповнивши додаток до цього рішення пунктами наступного змісту: 



№ Назва площ, вулиць, провулків 
Площа, 
вулиця, 

провулок 

«308. Мистецька 
 

площа» 

4.Перейменувати площу Будівельників на площу Сєдлєцьку. 
5. Внести зміни до рішення міської ради від 18.03.2009 № 637 «Про 

затвердження переліку назв площ, вулиць і провулків м. Бердичева», 
виклавши пункт 15 додатку до цього рішення в новій редакції : 

№ Назва площ, вулиць, провулків 
Площа, 
вулиця, 

провулок 

«15. Сєдлєцька 
 

площа» 

6. Виконавчому комітету Бердичівської міської ради та суб’єктам 
господарювання, юридичним особам, зареєстрованим за вказаними адресами, 
провести необхідні заходи із приведення установчих документів, печаток, 
штампів, бланків тощо відповідно до вимог чинного законодавства України у 
зв’язку зі зміною адреси. 

7. Відділу містобудування та архітектури (Шеффер А.М.) направити 
інформаційні листи про перейменування площ та найменування площ і 
вулиць, відповідно до даного рішення, структурним підрозділам виконавчого 
комітету та іншим установам, організаціям, житлово-комунальним 
підприємствам міста для врахування в роботі. 

8. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердичівської 
міської ради (Пацата А.К.) виділити кошти для проведення робіт, пов’язаних 
із виготовленням і встановленням аншлагів.  

9. Відділу роботи з територіальною громадою (Борісова С.І.) 
інформувати мешканців міста про прийняте рішення через міські засоби 
масової інформації. 

10. Контроль покласти на постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, земельних відносин та приватизації. 

 
 

Міський голова  В.К. Мазур 

 


	РІШЕННЯ

